
 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์  สั งกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จ านวน ๓ อัตรา                      
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ         
การคัดเลือก 
  ๑.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๑.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
   ๑.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
   ๑.๑.๔ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๑.๑.๕ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
   ๑.๑.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ         
ไว้ก่อน  
   ๑.๑.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   ๑.๑.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๑.๑.๙ ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๑.๑.๑๐ ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๑.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ  
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  ๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ ทั้งนี้ ปริญญาที่ใช้สมัครจะต้องเป็นปริญญาที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๒. การรับสมัคร 
  ๒.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ชั้น ๒) ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ 
  ๒.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน                
ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๒.๑ ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว 
   ๒.๒.๒ ส าเนาใบปริญญาบัตร ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองว่าเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสถานศึกษาออกให้ ที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒.๒.๓ ส าหรับผู้สมัครที่ศึกษาต่างประเทศ ต้องมีใบรับรองวุฒิการศึกษาจาก 
(สกอ.)  
   ๒.๒.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๒.๒.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๒.๒.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว          
ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป 
   ๒.๒.๗ ส าหรับผู้สมัครเพศชาย จะต้องแนบหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
มาแล้ว 
   ๒.๒.๘ หลักฐานอ่ืน ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบส าคัญการสมรส หรือหนังสือ
รับรองการท างาน   
 ๓. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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 ๔. ก าหนดวัน เวลา ในการคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะด าเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗            
เวลา ๐๙.๐๐ น.    
 ๕. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 

ภาคความรู้ คะแนนเต็ม 

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
๓. ความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
๔. สัมภาษณ์ 
๕. ทดสองสอน 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๓๐ 
๕๐ 
๕๐ 

รวม ๓๓๐ 

 ๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคความรู้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ยกเว้น
ภาคความรู้ทางภาษาอังกฤษ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   
 ๗. ประกาศผลการคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  
 ๘. รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 
  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 ๙. วันเริ่มปฏิบัติงาน  วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ 
  

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 (รองศาสตราจารย์โสรัจ  กายบริบูรณ์) 
 รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   ๒๕   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตราที่รับ ๑ อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ๑. 
 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาดนตรีสากล 
วิชาเอกเครื่องเป่าทองเหลือง 
สามารถบรรเลงและสอนเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย ๑ ชิ้น 
มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี 
มีความคิดสร้างสรรค์ อดทน รับผิดชอบต่องานที่ท า 
มีความรู้และทักษะด้านการวิจัยและประเมินผล หรือมีประสบการณ์
ด้านการสอนดนตรี 

เงินเดือน ๑. 
๒. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ ๒๙,๔๐๐ บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ ๒๔,๕๐๐ บาท 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   ๒๕   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อัตราที่รับ ๑ อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ๑. 
 
 
๒. 
 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสอนคณิตศาสตร์ และ 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การสอนคณิตศาสตร์ 

เงินเดือน ๑. 
๒. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ ๒๙,๔๐๐ บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ ๒๔,๕๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   ๒๕   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อัตราที่รับ ๑ อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ๑. 
 
 
 
๒. 
 
 
 
๓. 
 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมเกษตร 
โดยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หรือวิศวกรรมเกษตร 
กรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก แต่ไม่ใช่สาขา
วิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมเกษตร แต่ต้องมีคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือ
วิศวกรรมเกษตร 
กรณีมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล (กว.เครื่องกล) 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

เงินเดือน ๑. 
๒. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ ๒๙,๔๐๐ บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ ๒๔,๕๐๐ บาท 

 



 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 21 อัตรา                
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ      
การคัดเลือก 
  1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   1.1.1 มีสัญชาติไทย 
   1.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
   1.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
   1.1.4 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   1.1.5 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
   1.1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   1.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   1.1.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   1.1.9 ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   1.1.10 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   1.1.11 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ 
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  1.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ ทั้งนี้ ปริญญาที่ใช้สมัครจะต้องเป็นปริญญาที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 2. การรับสมัคร 
  2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 7 
กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ 
  2.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน                
ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 
   2.2.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว 
   2.2.2 ส าเนาใบปริญญาบัตร ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองว่าเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสถานศึกษาออกให้ ที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
   2.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
   2.2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
   2.2.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว          
ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 
   2.2.6 ส าหรับผู้สมัครเพศชาย จะต้องแนบหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
มาแล้ว 
   2.2.7  หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบส าคัญการสมรส 
 3. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 16 
กรกฎาคม 2557 ณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 4. ก าหนดวัน เวลา ในการคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะด าเนินการคัดเลือกในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557            
เวลา 09.00 น. 
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 5. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 

ภาคความรู้ คะแนนเต็ม 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
3. ความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
4. สัมภาษณ์ 
5. ทดสองสอน 

100 
100 
50 
50 
50 

รวม 330 
 6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคความรู้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ยกเว้น
ภาคความรู้ทางภาษาอังกฤษ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50   
 7. ประกาศผลการคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 
 8. รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 
  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 
 9. วันเริ่มปฏิบัติงาน  วันที่ 4 สิงหาคม 2557 
  

   ประกาศ  ณ  วันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 
 (รองศาสตราจารย์โสรัจ  กายบริบูรณ์) 
 รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ 
อัตราที่รับ 2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 1. 
 
 
2. 
 
 
 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาการศึกษา
ปฐมวัย และต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา
ปฐมวัย 
มีการท าปริญญานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ในปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้วย หรือเคยท าวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังจบการศึกษามาแล้ว ทั้งนี้ต้องน ามาแสดงประกอบ 
การสัมภาษณ์ด้วย 

เงินเดือน 1. 
2. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 28,000 บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 22,960 บาท 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
อัตราที่รับ 2 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการประถมศึกษาหรือสาขา 
ที่เก่ียวกับหลักสูตรและการสอน โดยมีวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี 
สาขาการประถมศึกษา และมีประสบการณ์ในการสอนหรือการนิเทศ
การสอนในระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการประถมศึกษาหรือสาขา
เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน โดยมีวุฒิปริญญาโท สาขาการสอน
สังคมศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขา
เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน และมีวุฒิปริญญาตรีด้าน 
การประถมศึกษา และมีประสบการณ์ในการสอนหรือการนิเทศ 
การสอนในระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
สาขาการประถมศึกษา และจะต้องส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี สาขาการประถมศึกษา และมีประสบการณ์ในการสอน
หรือการนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

เงินเดือน 1. 
2. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 28,000 บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 22,960 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชาพลศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
อัตราที่รับ 2 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 1. 
 
 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา 
(ถ้าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทางด้านพลศึกษา) 
มีความรู้ความสามารถในการสอนทั้งวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 
มีความช านาญการในกีฬาบาสเกตบอล ยูโด ว่ายน้ า เทเบิลเทนนิส 
กรีฑา 
มีความสามารถในการควบคุมการฝึกซ้อมกีฬาของนักกีฬา 
อย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา 
ถ้ามีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

เงินเดือน 1. 
2. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 28,000 บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 22,960 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด กลุ่มวิชาจิตวิทยา  คณะครุศาสตร์ 
อัตราที่รับ 2 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 1. 
 
2. 
 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านจิตวิทยา
การศึกษา หรือจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวเท่านั้น และ 
ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์หรือ
ศึกษาศาสตร์เท่านั้น 

เงินเดือน 1. 
2. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 28,000 บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 22,960 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ 
อัตราที่รับ 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 1. 
2. 
 
3. 

เพศชายหรือหญิง  อายุไม่เกิน 45 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการหรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 
ถ้ามีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

เงินเดือน  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 28,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตราที่รับ 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 1. 
 
2. 
3. 
4. 
 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาดนตรีไทย 
วิชาเอกขับร้องเพลงไทย 
สามารถบรรเลงและสอนเครื่องดนตรีไทยได้ อย่างน้อย 1 ชิ้น 
มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี 
มีความคิดสร้างสรรค์ อดทน รับผิดชอบต่องานที่ท า 
มีทักษะด้านการวิจัยและประเมินผล หรือมีประสบการณ์ 
ด้านการสอนดนตรี 

เงินเดือน 1. 
2. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 28,000 บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 22,960 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตราที่รับ 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
 

เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาการสอน
ภาษาจีนหรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในทุกระดับวุฒิการศึกษา 
สอบผ่าน HSK ระดับ 6 (แบบใหม่) หรือสอบผ่าน HSK 
ระดับ 9 – 11 (แบบเก่า) 
สอบผ่านวัดระดับภาษาจีนกลางแบบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ 2B (ถ้ามี) 
มีประสบการณ์ในด้านการสอน ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
มีใบรับรองวุฒิการศึกษาจาก (สกอ.) ส าหรับผู้ที่ไปศึกษาต่างประเทศ 
มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะจีน เช่น ร าจีน ร าไทเก๊ก ดีดพิณ 
เป่าขลุ่ย อ่ืน ๆ เป็นต้น (จะต้องแสดงความสามารถพิเศษทางด้าน
ศิลปะจีนที่ตนถนัดให้คณะกรรมการดูในวันคัดเลือก) 

เงินเดือน 1. 
2. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 28,000 บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 22,960 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตราที่รับ 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 1. 
 
2. 
3. 
 
 
 
4. 

ปริญญาเอก ทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือก าลังท าวิทยานิพนธ์ใน
ระดับปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
วุฒิการศึกษาที่สมัครจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ส านักงาน ก.พ. 
รับรอง และเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชีพ  
ในกรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องน าหลักฐานใบรับรอง
คุณวุฒิมาประกอบการสมัครด้วย 
ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
และเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ 
หากเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.50 จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอน
หรือการวิจัยหรือปฏิบัติงานทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์มา 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี (ต้องมีผู้รับรองประสบการณ์มาประกอบ 
การสมัครด้วย) 

เงินเดือน 1. 
2. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 28,000 บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 22,960 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตราที่รับ 2 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 1. 
 
2. 
 
 

ผู้มีสิทธิเข้าท าการทดสอบความรู้จะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานทั่วไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ทางด้านนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
ตามท่ีส านักงาน ก.พ. รับรอง 

เงินเดือน 1. 
2. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 28,000 บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 22,960 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชาศิลปกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตราที่รับ 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 1. 
 
2. 
3. 
 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาศิลปกรรม
และการออกแบบ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
มีความรู้ทักษะและความสามารถทางด้านการถ่ายภาพ 
มีประสบการณ์ด้านการสอนทางด้านศิลปกรรมและการออกแบบ 
หรือการถ่ายภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

เงินเดือน 1. 
2. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 28,000 บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 22,960 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
อัตราที่รับ 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 1. 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
7. 
8. 
 
9. 
 

เพศหญิงหรือชาย  อายุไม่เกิน 35 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม หรือสาขาที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการท่องเที่ยว 
การโรงแรม หรือสาขาที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ 
และอุตสากรรมท่องเที่ยว 
มีประสบการณ์การท างานด้านการท่องเที่ยว โรงแรม อุตสาหกรรม
บริการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การออกภาคสนาม 
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
มีความคิดสร้างสรรค์ อดทน รับผิดชอบต่องานที่ท า 
มีความรู้และทักษะด้านการวิจัยและประเมินผล หรือมีประสบการณ์
ด้านการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มีความพร้อมและเสียสละเวลาในการก ากับดูแลนักศึกษาในกรณี 
การฝึกปฏิบัติหน้าที่วิชาชีพล่วงเวลา 

เงินเดือน 1. 
2. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 28,000 บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 22,960 บาท 

 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อัตราที่รับ 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 1. 
 
2. 
3. 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือ
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และ 
ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

เงินเดือน 1. 
2. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 28,000 บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 22,960 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อัตราที่รับ 2 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 1. 
 
2. 
 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีการศึกษา  
ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อกว่า 2.75 

เงินเดือน 1. 
2. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 28,000 บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 22,960 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   17   มิถนุายน  พ.ศ.  2557 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อัตราที่รับ 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่อยู่ระหว่างจัดท าวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
การสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนคณิตศาสตร์ 
และ  
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
การสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนคณิตศาสตร์ 
และ 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
คณิตศาสตร์ศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การสอนคณิตศาสตร์ 

เงินเดือน 1. 
2. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 28,000 บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 22,960 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ลงวันที่   17   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

------------------------------ 
 

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อัตราที่รับ 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมเกษตร  
และต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หรือวิศวกรรมเกษตร 
กรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก แต่ไม่ใช่สาขา
วิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมเกษตร ต้องมีคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือ 
วิศวกรรมเกษตร 
กรณีมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล (กว.เครื่องกล) 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

เงินเดือน 1. 
2. 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 28,000 บาท 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 22,960 บาท 

 
 
 
 
 
 


